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GIV NATUREN PLADS
Klimakrisen og naturens tilbagegang truer med
radikalt at ændre livsbetingelserne for os selv
og for de mange arter, vi deler denne verden
med.

Her er Danmarks Naturfredningsforenings
vigtigste bud på, hvad der skal til for at vende
udviklingen.
God læselyst.

Hvis vi skal nå at vende udviklingen, kræver det
at vi handler inden for de næste fire år. Derfor
bliver det kommende folketingsvalg vores
generations vigtigste.
Vi tror på, at det kan lykkes. For aldrig før
har den grønne dagsorden stået så stærkt i
Danmark. Og aldrig før har så mange mennesker engageret sig i at få naturen og klimaet på
den politiske dagsorden. Det skaber håb for
fremtiden!
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EN RIGERE OG
VILDERE NATUR
Naturen i Danmark er i voldsom tilbagegang. Vi
står midt i en biodiversitetskrise, hvor vi mister
arter i et alarmerende tempo. Hvis vi skal vende udviklingen, har naturen brug for markant
mere plads – og vi har brug for at passe bedre
på den natur, vi har. Men der er lang vej. For
Danmark sakker bagud sammenlignet med
vores europæiske naboer.
•	Danmark er det land i EU med suverænt
mindst beskyttet natur. Imens gennemsnittet af EU-lande har 18 procent beskyttet
Natura 2000-natur, ligger Danmark på
sidstepladsen med sølle 8 procent.
•	Til gengæld er vi et af de lande i verden, hvor
landbruget optager mest plads. Hele 62

procent af vores landeareal går til landbrug
– kun 13 procent af vores areal kan i dag
karakteriseres som natur. Men en natur, som
mangler sammenhæng, pleje og plads.
•	Biodiversiteten i skovene er svækket. Og
de seneste rapporter dokumenterer tydeligt, hvordan de mange truede arter, som
lever i skovene er i tilbagegang. Af vores
samlede skovareal er 98 procent produktionsskov, hvor truede arter kan finde helle
i de resterende to procent skov, som får
lov til at stå urørt til glæde for arterne og
naturelskere.
Hvis udviklingen skal vendes, har vi brug for et
historisk løft af naturen.
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20 STØRRE, VILDERE OG MERE
SELVBÆRENDE NATUROMRÅDER
Den største trussel mod natur og biodiversitet
er manglen på plads, hvor naturen kan udfolde
og forandre sig uden indblanding.
Vi foreslår etablering af 20 store naturparker på samlet 30.000 hektar. Det skal være
selvforvaltende naturarealer uden skovbrug og
landbrug. Naturparkerne etableres primært på
statens arealer.
Ambitionen er at skabe en række dynamiske
naturlandskaber, dvs. store og varierede
naturområder, som veksler mellem enge, åbne
og træbevoksede moser, søer, krat, overdrev,
heder, åer og klitter. Skoven i et skovlandskab
forvaltes som urørt skov med græssende
dyr, som kan færdes frit i hele mosaikken af
naturtyper.

MERE URØRT SKOV
Størstedelen af vores skovareal i Danmark er
produktionsskov, hvor skovhugst og tømmerproduktion fortrænger truede arters levesteder.
I dag er kun lidt under to procent af vores
skovareal urørt skov - resten er produktionsskov. På statens skovarealer, altså de skove vi
ejer i fællesskab, halter biodiversiteten, hvor
hensyn til tømmerproduktion prioriteres højere end hensynet til vores natur.
Det er et kæmpe problem for naturen. 60
procent af vores truede arter findes nemlig i
vores skove. Hvis vores truede arter skal trives,
skal dræningen af skovene ophøre, så skoven
kan blive vådere og gamle og døde træer skal
efterlades i skovbunden, fordi de er så afgørende for vores insekt- og fugleliv.
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De naturlige lysninger skal genskabes – så
sommerfuglene kan få deres levesteder
tilbage. Og vi skal igen finde plads til de store
dyr. Det kræver markant mere urørt skov i
Danmark, hvor naturen får frit spil.
Vi foreslår, at der i næste valgperiode udlægges
75.000 hektar ny urørt skov på offentlige og
private arealer. For 2030 er vores mål, at 20
procent af det danske skovareal skal ligge urørt
af træproduktion, og med det formål at sikre at
naturen og biodiversiteten kan trives.

Det er et problem for mange af de truede
arter, som mangler levesteder. De beskyttede
Natura 2000 områder udgør nemlig vigtige
levesteder for truede arter, og er samtidig vigtige fødekilder- og ynglepladser for Danmarks
fugleliv.
Det er Danmarks Naturfredningsforenings
mål, at vi skal nå op på EU gennemsnittet, hvor
18 procent af vores areal skal udpeges til Natura 2000 beskyttet natur.
Vi foreslår, at Folketinget i næste valgperiode
tager første skridt mod det mål, og udpeger
100.000 hektar nye Natura 2000 områder til
glæde for vores truede arter.

BESKYTTET NATUR:
DANMARK SKAL OP PÅ
EU-GENNEMSNITTET
Når vi sammenligner os med resten af
Europa, er Danmark håbløs bundskraber, når
det kommer til beskyttet natur. Med kun 8
procent af landarealet udlagt som beskyttede
Natura 2000 områder, ligger vi markant under
EU-gennemsnittet på 18 procent.

JORDREFORM SKAL SIKRE
100.000 HEKTAR NY NATUR
Den intensive landbrugsproduktion lægger
beslag på mere end 60 procent af Danmarks
samlede areal og bidrager dermed til naturens
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tilbagegang. Samtidig presser kvælstofforureningen fra landbruget vores vandmiljø og natur,
og sprøjtegifte truer grundvand, insekter og
fugleliv.
Det mest effektive redskab til at reducere
landbrugets negative aftryk på naturen, er ved
at sikre, at naturen får mere plads.
Derfor har Danmarks Naturfredningsforening
sammen med Landbrug & Fødevarer udarbejdet et forslag til en storstillet jordreform, som
sigter mod at tage 100.000 hektar landbrugsjord ud af drift og omlægge det til natur.
Det svarer til et areal på to gange Falsters
størrelse.
Jordreformen vil både give naturen mere plads
og sammenhæng, men vil også bidrage til at
reducere udvaskningen med kvælstof, ligesom
landbrugets belastning af klimaet vil blive reduceret med 10 pct.

FORBUD MOD FARLIGE INSEKTGIFTE
Insekter er med til at sikre velfungerende
økosystemer, er en uundværlig del af bestøvningen og er samtidig en rig og fantastisk del af
Danmarks biodiversitet.
Men insekterne er i stor tilbagegang. Et nyt globalt
studie viser, at mere end 40 procent af insektarterne er i tilbagegang, og en tredjedel af insektarterne er truede. Den udvikling skal vendes.
Dette handler i høj grad om, at insekternes
levesteder forsvinder, og derfor skal vi skabe
mere og bedre natur. Men vi skal også sætte
ind mod de sprøjtegifte, der er designet til
netop at slå insekter ihjel.
Vi foreslår et forbud mod anvendelse af neonikotinoider – også kendt som nikotingifte – som
allerede i dag er forbudte i EU. Der er tale om
typer af nervegift, som er ekstremt farlige for
især vilde bier og honningbier.
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DANMARK SOM
VERDENS FØRENDE
PÅ KLIMAOMRÅDET
Klimakrisen ændrer radikalt vores livsbetingelser på jorden. FN’s sidste klimarapport slår fast,
at vi har få år tilbage, hvis vi skal nå at forhindre
de værste konsekvenser af klimaforandringerne.
Verden har brug for, at de rigeste lande går foran. Og det skal Danmark være med til. For at nå
i mål skal vi i gang med en helt grundlæggende
omstilling af vores samfund. Og i særdeleshed
energisektoren, transporten, landbruget og
den måde vi forbruger på.
Vi foreslår derfor, at der sættes et konkret mål,
om at Danmark skal være CO2 neutrale i 2040.
Dette kræver en række initiativer og konkret
lovgivning.

KONKRETE KLIMAMÅL SKAL
SKRIVES IND I LOVGIVNINGEN
For det første bliver klima nødt til at være fæstet i konkret lovgivning, der indeholder klare
mål, årlige reduktionskrav og finansiering.
Danmarks Naturfredningsforening har sammen med en række andre organisationer stillet
et borgerforslag om en stærk klimalov, der skal
sikre, at:
•	Danmark skal yde sit bidrag til at nå Paris-aftalens mål
•	Der skal sættes femårige delmål mindst 15
år frem
•	Klimahensyn skal integreres i andre politikker
•	Klimarådet skal styrkes og sikres uafhængighed
•	Danmark skal satse på udvikling af grønne
løsninger
•	Danmark skal være drivkraft i international
klimapolitik

Foto: vestas.com/en/media
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Forslaget blev trods stor opbakning desværre
ikke vedtaget i Folketinget, men vi vil fortsat
kæmpe for at få det realiseret i det nye Folketing.

INDFØR EN KLIMASKAT
Omstillingen af det danske samfund til et lavemissionssamfund forudsætter to ting.
For det første skal vi på en meget klar måde
regulere danskernes adfærd, så vi fremmer
klimavenlig adfærd – og demotiverer klimaskadelig adfærd.
For det andet skal vi sikre den nødvendige
finansiering af den omstilling, der skal ske
af både energiforsyningen, transporten og
landbruget.
Vi foreslår, at der indføres en ambitiøs klimaskat
på tværs af alle sektorer. En klimaskat skal kort
fortalt sikre, at der sker en præcis beskatning
af hvert enkelt ton CO2, der udledes, uanset
om udledningen sker i et kraftvarmeværk, i en
bil eller i en kostald. Klimaskatten skal også
være med til at sikre, at den enkelte dansker
betaler den faktiske pris for den CO2, der udledes under en flyrejse.
En klimaskat skaber positive incitamenter for
en klimarigtig adfærd både hos den enkelte
forbruger og i virksomhederne, og indtægten
fra skatten kan føres tilbage til forbrugerne og
virksomhederne i form af eksempelvis tilskud
til elbiler eller klimavenlige energitiltag.
Klimaskatten praktiseres allerede i dag flere
steder i verden, og er også blevet anbefalet af
en række fremtrædende økonomer, ligesom
det er samme princip, der ligger bag EU’s
nuværende CO2-kvotesystem.
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ET SPRØJTEFRIT
DANMARK
Over halvdelen af Danmarks areal sprøjtes
næsten tre gange hvert år med gift, der er lavet
til at slå planter, svampe og insekter ihjel.
Grundvandsovervågningen viser, at halvdelen
af dansk grundvand er påvirket af sprøjtegifte.
Alene de sidste år, er der dukket mange nye typer af sprøjtegift i doser over grænseværdien.
Også sprøjtegifte som i dag er tilladte.
Når først vores grundvand er forurenet, er løbet
kørt. Vi risikerer at miste en af vores mest værdifulde naturressourcer: det rene drikkevand.
Vi arbejder løbende for at få forbudt de mest
skadelige sprøjtegifte. Aktuelt arbejder vi for et
forbud mod de farligste insektgifte og ukrudtsmidlet Roundup.
Det er Danmarks Naturfredningsforenings
ambition, at vi i Danmark over tid totalt udfaser
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brugen af sprøjtegift i landbruget, i de private
haver og i den offentlige sektor. Vi arbejder for
et sprøjtefrit Danmark.
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STYRKET
DRIKKEVANDSBESKYTTELSE
Indtil vi har fået udfaset brugen af sprøjtegifte,
er vi nødsaget til – her og nu – at styrke indsatsen for at beskytte vores drikkevand.
Vi har i årenes løb opnået resultater. Ikke
mindst med indførslen af et sprøjteforbud der,
hvor drikkevandet hentes op i de boringsnære
beskyttelsesområder, de såkaldte BNBO’er.
Men vi er langt fra i mål.
Vi foreslår en række politiske initiativer, som kan
styrke drikkevandsbeskyttelsen:

•	Der skal der indføres et forbud mod at sprøjte, dér hvor drikkevandet dannes og pumpes
op i de såkaldte indvindingsområder, som
skønnes til at udgøre i omegnen 80.000
hektar.
•	En bedre og mere effektiv godkendelsesprocedure af sprøjtegifte. Godkendelsessystemet skal forbedres, så der ikke anvendes
sprøjtegifte i Danmark, før disse er testet i
Danmark.
•	Kommunerne skal have ret til at påbyde
et straks-sprøjteforbud i de boringsnære
beskyttelsesområder og følsomme indvindingsområder.
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GIV NATUREN PLADS | 11

